
Regulamin konkursu "SuperGame: POPRZECZKA"  

tekst jednolity z dnia 01.03.2023 roku  

1. Organizatorem konkursu "SuperGame: POPRZECZKA", zwanego dalej "Konkursem" jest 

Górnik Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Roosevelta 81, NIP 648-127-88-11, REGON 

273128033, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach KRS 0000106227, zwana dalej "Organizatorem".  

2. Partnerem Konkursu, zapewniającym nagrody jest Superbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, NIP: 

9542775133, REGON: 366704393, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000666114, o kapitale zakładowym w wysokości 

2.000.000,00 zł.  

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej "Uczestnikami".  

4. Konkurs będzie odbywał się podczas domowego meczu drużyny Górnika Zabrze z Legią 

Warszawa (04.03.2023 r), rozgrywanego na Arenie Zabrze w ramach rozgrywek Ekstraklasy. 

5. Uczestnikami Konkursu podczas spotkania z Legią Warszawa będzie 10 osób, które złapią 

piłkę wyrzuconą w trybuny po zakończeniu rozgrzewki, około 15 min przed rozpoczęciem 

spotkania. Warunek konieczny, wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletnie.  

6. W przerwie danego meczu, w momencie ogłoszonym przez spikera, Uczestnicy są 

uprawnieni do zejścia na murawę Areny Zabrze celem udziału w Konkursie.   

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia według wzoru 

przedstawionego przez Organizatora.  

8. Konkurs polega na oddaniu jednego uderzenia piłką z wybranego przez organizatora miejsca 

znajdującego się na linii półkola pola karnego w kierunku bramki.   

9. Zwycięzcą Konkursu i Uczestnikiem uprawnionym do otrzymania nagrody jest każda osoba, 

po której uderzeniu piłka uderzy w poprzeczkę bramki.  

10. Pula nagród Konkursu wynosi 10 000 zł. Pula ta jest równo dzielona na wszystkich 

Uczestników, którzy podczas trwania Konkursu trafią piłką w poprzeczkę bramki.   

11. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.   

12. W razie jakichkolwiek wątpliwości spór rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.   

13. Reklamacje Uczestników związane z przebiegiem Konkursu mogą być złożone wyłącznie w 

formie pisemnej (wraz z uzasadnieniem) i doręczone na adres Organizatora w terminie 3 dni 

od meczu, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje doręczone po upływie tego terminu nie 

będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje 

data stempla pocztowego.   



14. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w 

terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora.  

15. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Decyzja komisji odnosząca się 

do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.   

16. Za rozliczenie i przekazanie nagród odpowiada Organizator w porozumieniu z Partnerem 

Konkursu.  

17. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona na konto bankowe podane przez Uczestnika, po 

potrąceniu podatku od nagród, o ile będzie on należny, w wysokości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa.   

18. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone po podziale puli nagród, w terminie do 14 dni po 

rozegraniu meczu.   

19. Spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku 

możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd 

według siedziby Organizatora.  

20. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zawarciem umowy o uczestnictwo w Konkursie na 

zasadach określonych w Regulaminie 


